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ХАРАКТЕРИСТИКА СПОЖИВЧОГО РИНКУ ТА РИНКУ 
ОРГАНІЗАЦІЙ-СПОЖИВАЧІВ У КОНТЕКСТІ 

МАРКЕТИНГОВОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВА. 
 

Ф. Котлер визначає маркетингове середовище як сукупність 
факторів, які впливають на спроможність підприємства розвивати й 
підтримувати взаємовідносини з цільовим ринком. Маркетингове 
середовище постійно змінюється: ринкові можливості й загрози 
виникають, змінюються й зникають, тому для підприємства є дуже 
важливим, вчасно розпізнавши ринкові можливості й загрози, розвивати 
можливості та знешкоджувати загрози [1]. Маркетингове середовище 
підприємства – це сукупність факторів, які впливають на процес 
управління маркетингом підприємства та його маркетинговий розвиток.  

Основне завдання аналізу маркетингового середовища в тому, щоб 
взаємоузгодити вплив середовища, потреби цільового ринку, мету та 
можливості підприємства. Проведення аналізу маркетингового середовища 
забезпечує: розуміння конкуренції та інших факторів середовища; 
адекватне розуміння бізнесу, в якому працює підприємство; основи для 
вироблення чіткої стратегії; прийняття правильних тактичних рішень, що, 
у свою чергу, означає забезпечення стійких ринкових позицій 
підприємства та сприятливих перспектив його розвитку. 

Н. В. Куденко у своїй праці «Стратегічний маркетинг» розрізняє 
маркетингове мікросередовище й макросередовище. Маркетингове 
мікросередовище – частина середовища, в якому фірма безпосередньо 
функціонує в процесі маркетингової діяльності. До складових 
мікросередовища належать: безпосередньо підприємство, постачальники, 
маркетингові посередники.  

Маркетингове макросередовище – це ті фактори, якими фірма не 
може безпосередньо керувати, але які впливають на її маркетингову 
діяльність.  

До маркетингового макросередовища належать: економічне 
середовище, демографія, політичне середовище, культура, природне 
середовище.  

Розглядаючи безпосередньо підприємство як фактор маркетингового 
середовища, необхідно передусім звернути увагу на ту роль, яку відіграє 
служба маркетингу в загальній структурі підприємства, на її організаційну 
структуру, зв’язки з іншими службами. Рівень професійної підготовки та 
набутого досвіду фахівців-маркетологів також відіграє значну роль як 
фактор мікросередовища [2]. 

Роль постачальників як фактора маркетингового мікросередовища 
визначається тим, що матеріально-технічні ресурси та комплектуючі 



вироби є вхідними елементами процесу виробництва товарів. Вивчаючи 
споживача як фактор маркетингового середовища, необхідно звернути 
увагу на два основні питання: дослідження факторів, які впливають на 
поведінку споживача; прийняття споживачем рішення про купівлю товару. 
Отже, потенційні конкуренти та товари-замінники становлять пряму 
конкурентну загрозу для центрального рингу, а споживачі й постачальники 
– непряму загрозу, яка залежить від їхньої спроможності диктувати свої 
умови підприємствам центрального рингу. 
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